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RUNDSKRIV NR 3/2013

Dugnad 12 juni 2013
Årets dugnad gjennomføres onsdag 12 juni 2013. Vi starter opp kl 1730, og fremmøte blir
slik:
Martin står ved vaktmesterboden på garasjehus nord
Bente står ved rundkjøringen ved nr 55/nr 58/når 74
Henrik står på den store åpne plassen på Grend 3.
Du må registrere ditt fremmøte hos en av disse. Registreringen danner grunnlag for fratrekk i
driftsutgiftene på siste termin.
Følgende gjøremål er satt på aktivitetslisten for årets dugnad:
>
Luking og lignende der hvor det er nødvendig
>
Male, beise og olje inn lekeapparater og utemøbler på stor plass på Grend 2 (langs
turveien mellom Nyjordet og Granberg)
>
Skrape mur på garasjehus syd
>
Kantklipping med motorisert kantklipper langs hovedveien mellom garasjehusene
>
Redusere omfang på tre ved gjesteparkeringsplassen ved nr 55/56
>
Utbedre bedene på begge kortsidene av garasjehus syd
>
Annet som ikke er klarlagt på det tidspunkt som dette rundskriv føres i pennen
>
Legge ferdigplen langs hovedvei. Reparasjoner etter vinterens ødeleggelser
Også i år vil det bli tatt ut en ”arbeidsformann” for hver av de større aktivitetene. Det har vist
seg at det er nødvendig med en som leder arbeidet for å oppnå ønsket fremdrift og resultat.
Utdeling av is og grilling er selvsagt (når været tillater det). Grillingen tar vi som en
avslutning, og når arbeidsoppgavene er fullført. Grilling KUN på plattingen mellom nr 75 og
76.

VELKOMMEN TIL DUGNAD 12 JUNI 2013.

Nyjordet Vel søker ny regnskapsfører
Nyjordet Vels regnskapsfører siden 2006 har nå flyttet fra Nyjordet. Hun har sagt seg villig til
å føre vårt regnskap også for 2013.
Nyjordet Vel søker nå etter ny regnskapsfører som kan overta regnskapsføringen fra og med
2014. Nyjordet Vel benytter dataprogrammet AlpaReg.
Kontakt styreleder i Nyjordet Vel på telefon 92665224 for spørsmål dersom du er interessert
og villig til å påta deg vervet som regnskapsfører i Nyjordet Vel.

Overgang til digital distribusjon av rundskriv, innkallinger,
protokoller osv
Nyjordet Vel distribuerer i løpet av et år en del informasjon ut til våre medlemmer/boligeiere.
Distribusjonsmåten er i papirformat, vedlegg til e-post og ved at det legges ut på Nyjordet
Vels hjemmesider, www.nyjordet.org.
Typiske ting som distribueres både i papir og som vedlegg til e-post:
Rundskriv
Innkallinger til årsmøte
Protokoll etter årsmøte
Kodeskifte i garasjehusene.
Nyjordet Vel ønsker å begrense papirdistribusjonen, og kun distribuere papirversjoner til de
av våre medlemmer/boligeiere som ikke er registrert med/ikke har e-postadresse.
I dag har Nyjordet Vel registrert e-postadresse til 118 av våre 173 boliger. Dette innebærer at
det pr dato er 55 medlemmer/boligeiere vi ikke har e-post til.
Nyjordet Vel regner med at også blant de 55 som ikke er registrert med e-post så er det
mange som har e-postadresse.
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Har Nyjordet Vel din e-postadresse?
Det finner du enkelt ut. Har du mottatt dette rundskriv KUN i papirformat så har vi IKKE din epostadresse. De med registrert e-postadresse har også fått dette rundskriv som epostvedlegg.
Har du e-postadresse, men den er ikke registrert hos Nyjordet Vel?
send en e-post til : post@nyjordet.org. Oppgi ditt navn og ditt husnummer, så registrerer vi
den.
Fra og med neste rundskriv har styret som plan KUN å distribuere papirformat til de som
ikke er registrert med e-post.
Dette vil også gjelde innkalling til årsmøter, distribusjon av protokoller osv.
Men, før vi iverksetter, så vil vi gjerne ha syn og reaksjoner fra våre medlemmer/boligeiere
på dette.
Har du meninger om at Nyjordet Vel iverksetter papirdistribusjon kun til de uten registrert epostadresse, og at de med registrert e-post kun får rundskriv og lignende digitalt, sendt dine
meninger til:
Nyjordet Vel
Postboks 30 Mortensrud
N-1215 Oslo.
Eller selvfølgelig til : post@nyjordet.org.

Søppelkasting i nærområdet
Nyjordet Vel har i de senere år brukt mye midler på å utbedre fellesarealer. Blant annet ved
garasjehusene, og i de områder som tidligere ble benyttet av enkelte som avhendingsplasser
for skrot og søppel. Hensikten var selvfølgelig å gjøre våre områder mer attraktive. Men,
bieffekten har også vært at folk har funnet nye plasser for som kan nyttes som
avhendingsplasser. Vi bor i nær tilknytning til Grønmo. Og vi kan levere vårt skrot gratis.
Det eneste som kan kastes ned i skråningen mot E6 er gress etter plenklipping.
Klipper du større grener, har juletre som skal kastes, eller annet avfall, så ta ansvar og levér
dette på godkjent deponi (Grønmo).
Altså, intet annet enn gress i skåningen mot E6. Ellers intet søppel henlagt inne på vårt
område / i nær tilknytning til vårt område.

Nr 117

Søppelhaug

Ny plen
i enden av
parkplass

Rett bak garasjehus Nord Hjørnet mot nord – inn mot
grend 1.
HUSK:
Kun papir og
papp i denne
Ikke legg noe på bakken/ rundt containeren!

